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I realizadss ontem nesta ci- O embaixador da França, 
dade ° sr. Etter, presidente sr. Uharles Alphand, falando 
da Confederação Helvética em nome do corpo diplomá
pronunciou importante dis· tico e na ausência do nún
curso. Recordando o enor cio apostólico, monsenbor 
me aumento do orçamento Bernardini, declarou em 
da defesa nacional e o pro suma: 
I~ngamento do Servi?O .mi- «A grandeza de um pais 
htar,. declarou o sr. Etter. não está na sua extensão 

No ultimo domingo, no lugar . «ElS a! uma pOderosa ma· nem no número dos seus 
~:[r~cda:~ntr:t~,~:s~~oe Itf~~ nrtesl~çao da nossa vontad.e I· babitantes. E' pelas suas tra
cas, mais uma vez se realizou de aço, de p'ermanecer .h- dições, honra e coragem que 
o bárbaro divertimento conhe vres. e de nao. merc&deJ~r uma nação se faz grande e 
cido ~or «boi na vara". 

Como sempre acontece. oani :~!bl~~I~~~~~e~~I:el.l~~~e~~~ !respeitada pelo muudo». 
maI sofreu toda a casta de intensivo da nossa pátria, I O .embaix~d~r Alphand

:~~!~~~~j~~:~;~ (I~~~~~~r~ ni~ijni~~1 
máus-tratos, desde a pedrada mas hoje podemos dizer que concluIU exprlmmdo 11 suamindo at lll!de de ~rllnde rir· I Hio. 2:1 - Conwnlando "t.. ~. A re,;jstf,ocia do General! as estocadas com varas pon
leagudas e a quebra da cáuda. Ilconteça () que acont"c'er, alegria em poder repetir «omeZ8. os 1·.stad~R l ,nulos l' ./1 . SitIHl\,ão nf} China .0.Jornllt.' Chllng·Kai-ShpK I'ortaleeeu-s(' 1 
que é o «clou» da festa.Inglaterra. dt'sa~lIIr8m U «1:111 .[ PRerl'Ve: IIIOS (1llimos meRCS e () pxér· I 	 :;~~~mos p,'cparados e nrma·14~~n~0S~i~~P~:~~~t~n~r!Og~~Ao cair da noite. foi o animatum» Jnpon"s li todos O" : «.\ IItitude dOR militarl's .ia· . cito nipünico acha·se pr:Hí-[ mai. exausto. cambaleante. re «Não procuramos a guer POy.os ~ua extraordi~aria . irnllvios eSlrangelros parll quI' · p; ,nesl's I'm Ti entsin rl'SlIitll !carnenl'.' pal'alisll<Jo n~s 11"- I colhido a um pasto cercado. 

['a; prn"urflmos li p!17.. Tive- rad18çao, o q~anto e admira: 
o I' 

ficando para amanhã a segun~ba?do?assem, o pn~t() de !.. da .S it.lI.U Ç'1O de"l'sJlt'I'"dll .-m Isi\'''es que OCUpllVU desde da «isfréga".linda a qual será mos eOllstllntemente como da pelO respeito que vota :t8a\\ tO\\ .. ordl nrllHlo mt-'smo i 'lU'" H... encontmDl na Chinfl. I eom ê ~"j do filiO . 

qu~. mUlto ao c~ ntr~rlO. SI:'! Aqtlil<J que jlllgR\'lIm sl'rill i Os militares .iap()ni's(~s atri· cs «miudos», a cabeça. o cou


abatido, estando iá «rilados" princípio dll nOSSI! polltica palavra dada e aos compro
gUlssem pa~1I ali no\ MS uni· lumn Illprn expl',Ii,,::," pr.Jicial i huern fi r,~sp(lnsahilidflde •.Ie~-I ro. elC.. para vêr quem os ga t'strangeirn 11 neutralidade, missos assumidos, pelas vir

nha. prin eipio livremente consen- tud es clvicas e sociais dosd~de6 naval.s. . i plIl'lI durar qU '"lClo muito 11'('S ' ~II sitllU\,ão, intolerável paru Duer dIzer: vai amanhã re lido e que por muitlls V~7.es seus hahitantes. pela toleConquanto,lá ~(' te.nhu \·e.n~l ·l Il>PS(·s . 11 ('x emplo do I]U" li. !() ~l'u orglllllo, a,\ auxilio que I 
do? rTllZO .mar c~do IH}O i <.~(lllh:H'pu pJ1I lq:n , qllnnd o fie; p oti:neias t'str:!ngelras cla de crueldades contra o 

petir-se naquele sitio a sequên roi reconhecido pelas gran- nlncia esdarecida dos seus 
«uItInlAturn» ,lapun('s e IIao t (,ollqllislarnm I.' ~1!lnd"hllkllO . .. prl'st.um I! Cllfong.I\Ri-Sh<,K.. bovino. de certo ante os olhos d" lcidlldãos e mais ainda talvez' das potüncius \!uropô1is 
~e ~enhll p:(l(j.u :~ldo qunlquel'; tl'llnsformou RI' em uma glll'I'· : l'elHs rOnCeSH(H's' internado de muitas crianças, para que illaneil'll mai~ Roleue. Mas. pelll altive;r, com que mano 

elas aprendam como se faz o na hora do (J(~rig'o, os suíços tém. em neutralidade . li SUILInCld ....nta. e In t'g"UVl:I q~le " . fJ\ que se prolollga hll fJuÍI'i; nl\iR (, que (' nt.-am os recur· "serviço" e pelos tem~os adi
11t<J \~'m Ilgrll~lIr st',n"l\-'o'I- Idois tlnos e está cOn!mmiIHln !80S que o elH'fn nllcionali~ta ante perpetuem a estúpida e ~~votrfr~~!~rl~~~~m la~~riO~~ I~~~~:Íl~aí~!~_s:».livrc , sem 
li tt'nsao anglo-Jllpone~a e fi· gl'!lndes energias pcouômil'us i lDllhiJiZ>l pllra Oeter os inva brutal tradição de singular e 
cresc~ntllr-lhe: mes':'!". um,,- i do Impprio. i sorl's. Dal 11 res<Jlução suo sádico barbarismo. regado por 
n,o vll lacl': 'pOIS 11 au.tud.. dos I À, nl'l'soecti\'lls dl' lIm1l 1prelllll dp rpcl!ar essas COll abundantes copázios de ca

chaça ...
hstados l ) Dld(~s i! IO_l.erprela- ! rnpida. 't(~rlninflf;il0 do e~ni' ii- i el!s ~i"..~ Fõ e bloquefu' us cus E dizer-se Que um simples ii,
~a c?rno maDl!estnçao de so ! lo são cnda \'t'z llIais distan · : tas chin""iis" gesto da auioriodue iiüiiciãi nuumes, "OHIZ, OARDARIA
>:J h 

tAo de Sawtow, mas tamhcm cruel espetáculo que se anun Cirurgião-Especialista Assistente do prol. SansoR
hdr.rledllde, nao 60 1111 queS-I---"---" ---'- -~ _ ________ -- - ---- embargaria a realização do li 

cia para amanhã! Consult.. d.. 10 li. 12 • elas 16 ál 18 - Joio Pinlo, 97,ob. -T.I. 145~~~nt:, ~~~I~~~:li,O ~e P;;\~i~tl~I' 	 .', . 
- - ----- - _ .- ---
Machado de Assis::~re~~t~~~!~~e~ridcntais nol 3.O Sorteio «Cilorla» 

Obrigatória a declaração I 	 Fortaleza (A . N~~ 2f.e!r~ Prisões dum lado e 
do imposto de renda 	 entenário de Machado de d 

ASFis [oi festivamentll come- - - __outro 
Rio. 2:~ .--0 diretor da Des-I 	 morado nel>ta capital. 

pesa PúbliclI detel'minou pro - 1." I'ri'l1lin -. l,l1õ C.-.rll' de c3semira O Departamento de Propa- _ . _ . 
'd - . p I paril sobretlldo Valor 2~0~000 "anda do Estado irrajioll um varsovIlI, ,,3 - As autorl-I 

~e~~oCl~: \~~~n~::tli~ d~~~: .) n - 1111 ("'rlc de cmlllira iJrogr8~~ especial dedic.ado dad~s de I?llntzig prenderam Material bélico ameri
d.Js os funcionários federllis rara terno 15(15Uoo á memorl8 do li;rande escnt"r. ,J!1nIDI! Jad.InsKIl, empregada -ano para o Mexit'o 
só seja iniciado d~poj8 do 3." - Um c(dele para iTlvt.:rni, (;0$000 O prefeito da capital deter· dos correIOs poloneses na 1 ~[~. 'l '1 O . -: t 

4 ° - Um lino calçado 50:;OUO minou seja oado o nome de Cidade Livre. I eXlCO, -' -. mlDlS rodia DO, qualldo, eotüll , lermi 
- - U mil bola de luteh,',1 50$000 Machado de Assis ao IIntigo Ainda não são conhecidas da Defesa resolveu. lazer nosnar1 o prazo para apresen

tação da declaraçüo IIIl Dire · - Todos oS qur terminarem «8oulevard Bama~.. as cau~as da ~ri8ão. ~:~ao~:nd~DI~oes m~~~::lta~~ 
torla do Imposto sôbre a Hen com (" 3 últimos algarismos 

corridos do priméÍro prêmio talAs triste mau am,;l , Vorsó "ifl, 23 - O tribunalIartilharia. Na mesm~ o_casião
da. 

terão brindes em c'ga rros. Tens bronchlte1 Sofres tosse '1 de Dsntzig condenou diver· Ct~~eou uma . CO~ISS~O deDepois daquele dia, os pa 

gamentos serão leitos medi· nu valur, cada lIm. de 55000 50$000 B' lei de Nosso teilhor, :~~tO~~~r~sec~n~!~n~~zeV!r~. ::~~~~~~~gll~~ ~at~~~~~lzar a 

ante a prova da referida de· 
 ~~ salva~ CtlNTHn08SE ! se~ de prisão por delitos po· _ __._ ___ ____VALOl( TOTAL \)OS BRINDES 600S000 
obrigação é para os serven O general Estigarríbia llto~Sjornai8 da Cidade Livre 
claração, sendo que essa 

tuários que perceham mais N,io se pagam Vales «'m emendas 011 rasuras. 

de 12 contos anuais. Não "me res pons;,bili w por perd.s. passará amanhã por ~~~~vei~~~~~t:r oPcO:!~~~da~: «Estr:~~~) P~~í~~~adas 


O blinde premiadu será entregue unicamente esta capital atit~de provocadora. da mi-Condenada pelO enve a O portador do vale. 	 Ho4J;ywood 2:\. ('\. N_) O geneml Estigarrlbia, va - norla polonesa.nenamento do marido 0, briodes premiados e não reclamados dentro de 	 Usando valioslssimas joi8s,
15 dias após (] Sorleio perdem o direito ao mes lTl o. loroso chere das tropas pa- VarsóYia,:li -__ O tribunal emprestadas por um joalhei

Lisbos, 23. (U.P .) - O Tribu· ESle Sorlcio em Hrindes est~ de cOllformi· ~~~ua~::R~r~,gu:~:n11~, C~~ar de Lodz condenou a seis me ro local , as estrêlas Norma 
nal de lndanha Nova condenou Florianópolis, a caminho de scs dc prisüo oois membros Shearer. .Ioan Crawford ed"de com a lei 15.5~4, de 14 du JIIIIIIO ue lfJ2~. 
a 28 anos de prisão e 110 pügu · sua pátria, a hórdo de um da minoria alemã na Polônia, Rus8linde Russel trabalha
mento de 20 contos de inde o Proprietário hidro-avião da «Lut"lhansa». de nomes Dust~rho[\' e Gehnri· ram Dum novo Hlme, guar
nização a senhoril Olívia S. S., que roi eleito presi- ch que ~iio acusados de terem dadas a pouca distftncia por 

dente do Paraguai, regreesa injuriado publicamente exér· 3 policiais bem armadas pa~~:~~u:;:dO a~u8a~:ri~I~. '!\~~ I:"-~2;;~2~-------------~IH':""v--·~7=--"': 
de uma viagem de estudos cito polonf~s e a nRcão. ra prevenir 'qualquer assalto. 

el'a lavrador em Penha GIH· 

cia. -o~ned~ez p~~~~~s~~rd~ l~~d~~~~ ~~;,;;;;;;;~;;;;;~;;;;;;.:;;;,;;;;;;;;;;;=~;;;;;;~=~
----- --_._- Ocaso de Manoel Castela dias no Rio, onde recebeu Dr Joa-o de ArauJ"o-OLHOS, OUVIDOS,


~~a~r~~f!TI?:gens do govêr · _._~________ NARIZ, GARGANTAMachado & (ia. LISBOA. 23 -- o I>lvmdor I Em 192:1, porém, Manoel 
de nome Castelão e seus li surgiu inespt'radamllnte em Elpeci.lilI. do Cenllo de S.úde - Aliislen!e d. prol. 5.nlOll 

Aqência e lhos lIerãil eh!1m.Hlos li bnrra sua terra c, não se conlol" I Consultas dlarJas das lj ás 6 l/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447Insultos amarelos 

Representações do tribunal d.· Vila Novtl <Ie mando com 11 partilha do 


Ourem, como responeáv<'Ís que lt.e pertencia, tratou de LOND!~ES, 25. (A. N.) .-. O . -. 

Cai•• potlal - 37 pelo desaparecimento de Ma· rehaver !teus ben~. Pouco sr. Chümbuluin declarou nu P d L·b d d 


Rua Joio Pinle . 5 Doei Ca~t('lão. pouco depoiS tempo depois, em 1924, des Câmara dns Comu.n,s que deu rocuran O I er a e e 
de seu r~gre8so do BI·asil. pareceu misterioijamente. ordem a Lord Halllax, secre· 


F LORI A NO PO L I S Em 1910, M!1noel, que P'JS Recentemente. um de seus tário das reh,; i' <! d exteriores, 
 P A. . 
Sub agenle, nOI plincip.i, suia vál'il18 t\lHaS em Santa irmãos, tendo bebido dema· qUI! convidasse o em baixa· az na merlca 

municipiol do Est.do Cruz. partiu pal'll o Brasil siado, rteZ revelllç.ies SeDSIl. dor lio Jupão para di8cutir('m
P. 	77 e, durante vários IInos, não cionai~, 11 !i I'ffiand o que ha· ambos no FOI'eign OHice (\ ROC LE U P 

. _ deu notici,,, dI' sell I.•arüdei viu sido rorçado a assassinar incidt'nte da Tientsin. Adie.n- _ Lt val~o~-{~~tft~i;~ ~R~io~ O grande «Dic~ 
Ap~ee~!i<? dE! bebi~as ~~~id?a ;:I~~ró~au~~a~~,r, F~~i~ ~i~~~~odiÜ:ê~~ti~~id~d edel!iCn~: ~o:~!:r~:ia q~~leIO~d i~~~~~~~ d~1 PacHico» se enco~tra ~e de Laudelino Freire 
preJUdicl<;11S _a Saude xindia, julgllndo.o morto, não briram o osqul'leto enterra- britânico considera iotolerá- viagem para o Chile, via RIO, 23 (A. N.) -- Na ses-

Púbbca teve dúvidas em partilhar 118 do nas prOXimidades da casa veis aqueles insultos. Cuba e Panamá, com 450 são de ontem, o acadêmico 

Belo Horizonte, 21 _ Os terras entre os herdeiros. do velho camponês. Casas para bancários ~?!:i::i~Sdaj~1:~spaq~:nt::i~ 2~~~~~ia ~:~~i1ef~r:~o\:~ 
fiscais DolabeJa e Sílvio da O 1 - di' RIO. 23 - O ministro do e que, apesar do fracasso tras o grande ..Nmiisslmo Di-
Silva, da Saúde Pública, acom- S a emaes es roem os Trabalho designou o sr. Ru- d08 emigrados do .Salnt- cionário da Lingua Portugue
paohados do sr. Sócrate~ h ' hens Porto para verificar, -Louis», tratarão de desem- S8», de autoria do saudoso 
Band~ira •. chefe GO_ Serviçu monumentos c ecos em Fortaleza, a8 condições barcar em Cuba. lexicógrafo Laudelino Frei-
de Fiscalização, estao proce- locais referentes ao proble- Entre os passageiros figu re. 

dendo à apreensiio de bebi - ma que o Instituto dos Ban- ram o marquês e a marque- Por essa ocasião, o pre
das das [ábrlcas de Belo Ho- PRAGA, 2:1 - Enquanto destróem os monumentos, cárlOS procura resolver quan · 8a de La Vega de Inclan, os sldente da Academia sr. An
rizonte pata serem :levida levantados pelos chécos depois de t9tH para comcmorar to à aquisição de terrenos quais, por havel'em optado a Itônio Auatregésilo, 'comuni

mente analisadas, pois estão a luta pela independência f' a SUII amizade pela França para a construção de caS8S favor do govêrno republica- cou a presença, na Casa, _da. 

sendo conllumldas bebidas (por exemplo, a estátua ao marechal Foch, em Cavslav), para 08 seus assocIados do no, não podem regre~sar à sra. Laudelino Freire,que ' 

prejudiciais à saúde da po os alemães restabelecem os monumentos destruidos na· Ceará. Espanha, devendo radICar-se se fazia acompanhar de sua' 

pulação, pela falta de cuida- quela data. Em Iglau foi reconstruida a estâtua em que O d . d no Chile. e o sr. Alberto irmã e do sr. Eduardo . Le"
do. se vê sôbre uma rocha a águia alemã. E~S8 estátua tem a s eSpOlos . e . ' Lumçreras, encarregado de mos, que foram conduzidos.' 


Nas visitas . realizadas na inscrição: ·Morremos pela nossa pátria.. HenrIque Dias organizar a emigração dos ao '. recinto . da . se8lAo. · 0 , 
manhã deootem, a várias Em Brno, a municipalidade germânica restabeleceu Recife (A.N.),-.2ó: Foi no- republicanos espanhóis para preSidente exprimiu oagra , . 
caS88 comercillis, ' foram a todos os monUlDentos dos imperadores austríacos. meada uma comlaSdO para a Amêrica Latina, onde se decimentode . .cada . um '.dá. 
pteendidasnumerosas garra· Por outro lado a imprensa alemã aCUNa os chéc08 p~~ced_er à verificuçilo.e iden- procuravam acomodações s.e\lspares pelo .fAto, .. de ."6 ' 
fal ':dé bebldàsde diversas de barbarlapor ·terem destruido o obelisco da Virgem tHwa.çao ~os despOJOs de para 250.000 pessoas. O sr. VIUV!l>.do.\ llu8t~El :~.:P9ligr.ru 
'csjlécie~ - nlio ' sóde fábric86 Santa; erec!oemJrentll à municipalidade de Praga,'. em Henrique Dias, que se acham Alberto Lumcreras não pôde terl ii88001ad08 Aêlidêmlli 

·: lle .Beló'Horiionte;/ comodo honra ;da ,vitórla \ialemlide Montaignll Blanche. '<colocando stlpultlldosna matrlzdaVar, voltaràli:8panha por causa publlÇ'açl1o da «DiclôDarlll.' 
huortor. """.' em' .eu'jofitlli" o -«borrivel mODUmelllo{4 'Jollo Huss~ . - zell:'-'-",~c » ,. ..... :. ,.-.. .. . d8In J'el'rA8AUIlA_ · - ··' ~{..bôrÁdG por nu Hp6~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:P9ligr.ru
http:A.N.),-.2�
http:prl'st.um
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II v~::ea m~~~:!:!~a. 10 ~~~~!~.. ~'?'~'!~ã~~ "mE!~~ ~Verdadeiros 
installa os «quadros» ~~r~~~i~~n~~~!:i:J~e~o~o a~t~:;;~bi~~~~,Oso e~~~~:~:dinári~ 
para os mesmos. Ford Eifel vem alcançando pleno sucesso, no Brasil. :1... 

Oferecendo caracteristicos verdadeiramente' notá-
Preços modicos. veis, este pequeno carro, extremamente confortável e 

seguro, dotado de carrosseria inteiriça de aç" e linhas 

Venenos! 
Uma verdade que todo. os medicos ~onhecem e confirmam: modernas e distintas, Dão podia, em verdade, deixar de 
DentTo do estomago e inte!;tinos 11 a sempre impurezas e substancias ter, por parte de nosso mundo automobillstico, o sucessoRua João Pinto, 14 

irúectadas. muit as vezes das nlais perigosa.c.:; , verdadeiros venenos, Serviço garantido obtido, sõbretlldo se consi!ierarmos ainda o ~eu baixo 
produzidos pelas fen nentações toxicas internas, q ue pouco a pouco 

I. '""ir-----v-._~tU!!'!!l..l1 f1n:~~op~~ s~~~~st~~~~Ii~~~ b~~~~e J:al~~~o~t~emals :i~iovadcln o sangue e estragaul todos os orgãos, causando dor cccabeça, 

peso . calor e mal estar na cabeça, dores ::0 corpo e nas articulações, 
 lindros. com 32 C. V. e contando com a garantia do tra 

dicional .Serviço Mecimico., Ford Eifel veio concretizar colicas c graves desarranjos repentinos do ventre, inflarnação da m ucosa Rádio de Londres em nosso meio o lema Ford, de r óI' o automobilismo ao
do estomago, infl..maç<io intestinal , persistentes e dolorosos sofrimentos I Na. ond.. d. 25.29 mil. • 19.76 alcance de t('dos. \ 
do figado e rins, incha ção do baço. falta de energia para o trabalho, mil., I o'llçio Oavonlry, d. Lon· 
nervosismo, certas molestias da pele. falta de ar, snfocações. pa lpitações, dr." in.di.r. 1St" noite o .eguinte 
congestões na cabeça, tonturas, vert igens, a ncias e von tade de vonli tar, programa, horário d. Flori.nopoli.: 
biliosidade, a r rotos, mau gosto na boca, indigestão, m nita sêde e , 20.20 - NOlici.. IIporlivlI • 


quentura na garganta, a zia., ga.zes, falta de apetite, cnlpaehanlcntos, 
 Nol...ôb.. a &ôl.. Im ingl,;•. 
' 20.30 Mu.ic-H.II. 

21 .00-21 .15 - NOliciário em porlingua su ja. mau hali to, p risão de ventre, coceiras, lnal e~;t:l.r depois de I 

eomer. tosse gastrica . p reguiça . profundo esgota mento. SOll1l1ulc ncia. e :I"gu•• C,á em GSO 15,18 Me; .). 
molleza geral. opressão no pe ito e no coração, artC'río-esc1crose c nluitas i 21.30 - .London Lo~. . P. 
doenç3.S prolongadas e mort aes, q" ando n"o se tOllla cuidado. loslr. em in91." . 


Para e\'i t.a r e t rata r a dor de cabeça e todos estes males, use Ventre 21 .45 - NOlici.,io .m inglê•. 

Livre. remedio serio e de inteira confiança . 
 I 22,00 - Big B.n, Gilborly SI.'coy I leU Sul.IOVentre-Livre t onifica, fo rtifica o eslomago e intestino, . c os limpa 22 .30 - Tronsmi..io .m GSB:Idas impureza.s. substancias infectadas e fermentações t oxicas, e assim , Noliciário om OIPlnhál o Nol.. 

evita e trata tão perigosas doenças. 
 I Somanli"õb.. o Morc.do di Corno. 

Use Ventre-Livre 

Lembre-se sempre: OR. MmU6L B~ABRIO 
Ventre-Livre não é purgante CLINICA GERAL 

VIAS URINARIAR 
Tenha sempre em casa 

a.!g".!!ls Yidro~ rie Ventre-Livre Especialista em molestas 
pituru-puhHU[Jéfl\:S (bruii 

chites - asthma ... tuber

culose, etc.) IljiiJ!!!I!!!!!~!!!!!!!!=Consultorio: RUI Joio Pin-. 

I

, lo, 13 d•• 14 •• 16 hor... 


.Colchões Resi:n:~nIRu:5~:iO -Pin- S. PEDRO I S. PEDRO 
MEDIDORES DE LUZ COIC:ã~dSÕÔ~asal 1=1=0,=1=(s=ob=r')=-=p=ho=nl=12=1~"~11 Mil CONTOS DA FEDERALi 

Precisa V. S. de medidor para sua instal Colchão para solteiro, EM VIGESSIMOS 
1 laçA0? Procure obter na INSTALLADORA desde 18$000. E C L E C T I C A 
I DE FLORIANOPOLlS o medidor marca Travesseiros de paina, <t; ANNUNCIOS ao. lo" SAlA-O PROGRESSO 

I V.S . encontrará na _ •• e re.I.la. deI é o melhor. :CA SA BEI RA O teci. :~~:::... de Rua Felipe Scllmidt n . 5 JSIEMENS. com absoluta garantia. porque 

R. Trajano, 11 Phone 1674 i Rua Tiradentes-, 3 .~Cl"••••'•.IJ.n..... I-OI7I. F L O R I A N O P O L I S 
8v. 5V--14C 181 30-28 ~~:I~!~~i.~,~m.~:cJ 2113l ~•.................. -_..•......•.._.__ .__.- - ..................~. 
- _

••••• 
AVISAMOS 

II
MUDANÇA de nossas secções de: 

Péles-Roupas feitas-Porcelanas I 
'\ Joias-Rádio Crosley-Tapetes·-etc. 

para o n. 7 da Rua Trajano 
•"A MOOEL.AR" 

Importante : 
No prédio n. 15 da mesma rua 
será instalada dentro de poucos 

dias a mais bela e com pleta 

EXPOSIÇAO DE FINOS E ..'• 

••••••••••• .
MODERNOS MOBILIÁRIOS .,~: 

' 

do Estado 
Preço de causar sensação!!! ,. •• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:MOOEL.AR
http:e\'it.ar
http:Mu.ic-H.II


o ESTADO SAb, do l4 de Junho ae 1939 	 3 

Os filtros dei 
Os liltros~~!~àO indu- I 

hitavelmente indispensaveis!
.' 	 ao hom funcionamento do I 


automóveL Ninguem contesta 

a sua utilidade para manter 

o óleo relativamente limpo 
e preservar o motor da 
ação corrosiva das matérias 
estranhas como sejam, parti
cuias de metal. água. poeira 
gomosidade. etc. Dal. todavia. 
li considerá-lo in!alIvel no 
proloogamento indefinido da 
duração do óleo 00 motor 
vai uma considerável distân
cia. Esta foi n coo ~lusão a 

I 
que chpgou a Conferência 

•da 	Sociedade rlOR Engenhei
ros Automohilisticos realiza
da recentempnte em Detroit. 
metrópole dos fabricantes de2 BOIS automóveis americanos. De 
a c.)rdo com essa conclusão. 
certa excessiva confiançaou 	 na eficiência dos filtros 
dados como capazes de a
diar qnási indifinidamente 
as mudenças de óleo -,80 CAVALLOS? estaria dando margem a sé
rios danos aos motores, em 
certos casos. 

A lubrificaçõo periódico e cor· Aproveitando-se dêss6 es
recta nõo só possibilito o aproveito- tado de espírito generaliza 

mento integral do forço do motor como 	 dborl!I'I.acJagnUtne~ flleb!lrtlr'~ar anmtesadeatlrul': I----=:-:~::::--=__--~::-::--:--~:------
tombem o protége efficazmente con-	 o CASA Males da épocaa 

~~cide~I!~~~trDr~o~ku~E~~ ~:~~ ~~~~ut~~S pr~~~~cdn~~~pe~~~~ A civilização trouxe. a par 
TEXACO MOTOR Oll e MARFAK - os se mirabolantes sôbre os res Precisa-se alugar uma casa de de grande ?e.nefício, também 
lubrificantes que manterão JOVEM o petivos consumos. resistên · moradia, pura casal, cujo alu- gran.de preJulzo para a hu
seu automovel e passe o gozai-o com cia ao calôr, etc. EEs tl8 exa guel não ultrapasse 100~()OO mam~ade_ Nesta época da 
menor despazQ ê sem p,eoccupoç;:;l?~ I gens não protégem, certa- mensais. Informações na redac· velOCidade. nem todos 09 po

mente. 11 bôisa e li paz di' çlio do «Estado'. v-52 :~;~a~~~ta1: n~~~~e~~~~gê:= 
_~\;; \.. . espírito do motorista. Mais clas tumultuosas e exausti

cn., ~ ..+ ~'i.' te vale, pois, escolher um lu
( -/l("WfUem Ó ~,\_~~1 '#ljJÕ brilicante de reputação rir ~:·s~: ~%~~~~iI~~Ci~!tr:::~:,

</-- _-c-,_/ 	 mada quanto .,à resistência d d .I 	 ao calor e, sobretudo. à lim an o Impressão de «epide
j:-----------=------------------- peza na combustão e dele 	 ::::Ud~e na~er~~:~~~s·'ca~t 

IOportunidade. Foto-E!<t.atudas 1~;:;=::::::::-:::===:::-il:~Jdrq~~ô:eát~~~ode d~rá~eg~ 	 Ita~uitas vezes êsse nervo-
I ~d~!f~ :fee~~g~i~~~~~~~~~õe8 sismo ocorre em pessoas Ii 

~rllnde novidalle em fotl1~rali r. s ~ ôhl'e ml\(j p ira~. I'l'e· O novo Tl.'xaco Motor OH, ~:::nJ:~~~~ns s~:ia~eta~~~ 
08 de Agentes ..m todo () Hmsil. Orandes lueros inteiramente dislilado. está lismo celular. Para estes ca . 
~A:-;H[A AlfflSTICA. _. Itua AI·sg-nar,l. \12 (HaIDos) uessas condições, afirmam sos, basta, muitas vezes, o 

.' I. 'ia. RIO DI<, ./ANEIHO. : numerosus peritos no gêne· repouso de algumatl sema 
ro. e d!li sua grand e popüla- nas, um ' regime adequado. 
ridada nos meios automobi- Trobalho. menta.. ou mudança de clima. pafll

Representante produtos farmacêuticos j iísticos ~m que us !~t()~ pe- e phy.icoa , muito elhauativol corrigir o estado pslquicl>_
! I sam mais que __~::::~~.:. .. _ um gr anae di.pendio deas pll CaBOS hã, entretanto, em que
r:~~~~f~ ~n~~:~~~!~r~~~~lr:881~~:~~t6~i:~~~ic:'~c':,:~~I: ~r(,~:: ' enerei... E.... energia. p.._ é suficiente estimular o me-
r.s. 1nutn f!8CreVer ...em tlar referêudhs c() lDercltli ~ ~ be rJe :rios 	 E C, LE C, 'f I {; A ci.am ><, renovada•••mpr.. tabolismo celular por um 
~rdelD. C. Po.t~l . :U56 - S. Paulo 	 ::....---_______ I pa,. que ellc. po...m venee< medicamento (osfórico para 

todo. o. obstaculo. d'eooa que -tudo entre nos eixos». 
pblillsc da vida. Inclua Nestedia4 sentido o melhor me~.................•...~~............ 
 riamcDtc nas lU.. refeic3H dicamento é o Tono(osfan da , 	 o. saboro:!IOs 'IIalgadOl. crem~ Casa Bayer. t:;le levanta as e•• 
doces, torta., etc., prepuadCM 
eom a MAIZENA DURYltA nergias perdidas, com o uso 
- o producto mai, nutritiyo de poucas injeções, fazendoAIR FRANCE 
que .e conhece. um verda desaparecer 8S manifesta
dei ro Ilcndor de ('oerei ••• ções erroneamente capitula

daEl por «nervosismo neu
rastenia». 

: Leilão 	 ou 
: No dia 28, quarta· feira, às • 

GRATISI - Envi.-na. o 
coupon abaixo e receber"• ~1?1~~at!s~~mfJ:difo8~ase~~~ 
~:1;.::.,m.';'~:~'~0[Z1no• vendit!oB em leilão os seguin- ..o..... 

FECHAMENTOS DAS MALAS: • tes móveis: ! mobilia de sa tG' d. C? zinha" . ..ar 
que c n.slna como ~ GRIPPE"" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • Ia com 8 peças com capas preparar pratos ~ A grippc segue frequentemente osPara	 • de linho branco, 2 guarda- delicio!Jos COIn. ..SABADO, ás 11 horas nos Correios. 	 resfri ados. Corte estes prompta
;~:~::. Mai.en. =--= • ~~~~:!'_c:mi~~:,r~a~~~~~R. d~ 	 mente, friccionando o peito e o

P''''ra" URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BoLlvIA, PERU, pescoço, ao deita.r~sc, com Vkk 

U " cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • casal, 2 camas de solteiro, 	 VapoRub. Descongestiona o peitl).
MAIZENA BRASIL S.A.• com estrado de arame, 1 ca- r_tal .. !ae 

facilita a respiração, acalma a tosse.
Cal.. D TI ..... allivio. 
analtlb·me ORAT'la .......... '..!.- BrQsil-EuroPQ em 2 diQS - • 	 ~r~ndde~ 1c~i:~~~é. ~ ~:fu~~~e. 1 lavatório. 1 mobilia anliga

A G E N T E s: 	 para sala de visita, 11 ca- --------1 
• delras, 1 mesa grande com -.1------1ERNESTO RIGGENBACH & elA. LTOA. • 3 mptros p~ra sala de jadn-

RUI Conselheiro M.frl, 35 • tar, porta-blbelot8, mesa e -
209 Telefone: 1626 Florianópolis v-18 : ~~t~:~~a~r~t~i::!i:s 1~~s,~~~ 	 te,E:!~~:{ci~i~~:o~!~~dtrr ~o:; 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 289 '4V-l deesja? Mande 1$100 em sellos 

~~;;;:;;;:;;;.;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;::_ .::";...,_;;;'"';;;,,;:;;""~.,,._~ ..;;_;;;;;.;;;_._;___.:;;; escreva ao praia Omar Khiva.:;:::_~ ;;; ,,;_;;;;;;;;;_~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;... ,,;";;;u_s_iiiiiiiii__iiii~~~~~~_~~le 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja

·G·,UARDEM PARA J ULHO ~::r~~~~uJ~i~~~i~~~a~t~Ph~i~~A Figueirense F. C.·· I lei ASSEMBLÉE GERAL ,.A 1Jrlmelra e rea bIQIfJ11DA.Ç,AO ~~:~d::iJ.m:~:JEf~A~:~~= 

CA.:·j,.... ......,~14 114.· :.·.;•,.(S_, :..."•)......'81'" ~~f~~\~~~ 
,(1St 'êa,.CI que mQis ~'~l!!plo vende~· ~rad;r I~~e~~:~· elelçlG 

I~"'"-=;:;;";;;:?~~'-"'''-_____~ ... • • ..Yj/."".' =.....c="-="-- '-'== '-'... ....;....____~_____'"-_·~'-:--===~'-:-''--__ 	 ___ .......... _ . II:.·~.h~::~:me.:t-bOI:;. 

mlroada I.r•••.' 'r' COnTO"

BREVEMENTE: Novas instala<ões â RUA TRAJANO 8 ~.g.li~f:~ 
Vencias de liquidação exclusivamente · dinheiro. 	 d.lmoMBsIOMAFR.\ 

• SeeHlt'rLG 

MUTILADO 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTA r O - ~lLbado, L4 dt! Junho d~ 1~_ 

CASA 


c: ..... 


• 
r 
". 

G:I 

Artiqos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e tij' 
=====-~==_::::::-= variado sortimento, na CASA "A CAPITAL" - --- 

, 

146 Matriz - Rua Conselheiro MeFrB n. 8 	 Filial - Rua Trajano n. 1 

: ••••••••••••••••••••.!•••••••eflt$9••~: ' 	 LLOYD BRASILElRi. 
• \. • S '1\1, A u~ ~ • Ore Bulcau Vianna cePATRIMONIO NACIONAL»• .i~ ~ l..v. . I.~ ... ~ _I 	 LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para n 
• l\C0ll8elbam08 O afaiüado WMBRICOIDE INDIANO de Sar- ~ Conl)ul~rlo á Rua no Sábado, e para o Sul na quarta leira): .COMn 
• lIlento Barata, professor de Parasltologia da Faculdade de Me- ;$' I 	 CIDIO-, .COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEj 

• dlcina de Porto i\.legre. E' 1!llalUvel na expulsA0 de vermes, ~ I t:a~~rl~~~n~'u!~1'l(6;~ LINL~~H~<\E~f8,<i!:~8~:A~~~~~r~WEONXS·c1~~t.~ 
• lal como lombrigas oxlurus, ancylostomus, etc. 30 annos de if I 1 ás 3 horas da. tar- TUTOIA/FLORIANÚPOLIS . 
• U80 têm demonstrado a sua emcacla. Cf ! de. Aos pobres _._ F R E T E S D E C A R G U E I R. 

•• D ,... P () S I 7 A R J O S" ,- .-, Consultas no Hospl- PARA O SUL: VAPORES A SAIR: . 
-	 t8,! de Caridade, ás 

• P CARLOS HOEPCKE S/A-florianopolis •• I__R_i_IO..l'iiIIIoIlA_da_m_l1_-~_hiillllll_~ e Po~~~Te~r:'LCIDIO : dia 28 para Rio Grande,.M. . 	 \- PARA O NORTE: \
•••••••••••••••••e ••••••A ••f!i9.,.;;.~..:"t.:.... I ANIBAL BgNEVOLO: dia 24 pura Partlnal!llá. ~ 
:;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ . - ! Dr. Augusto de Rio tie .Jllneiro, Vitória. Caravelas, Ilhéus, S. Salvac· 	 .racajú e Recife. 

Mútua Catarinen5e de Seguro, Antenor Morais Paula DEFENDA os SEUS INTERESSES. DANDO PR~FE~ '•. 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.

de Fogo e de transportes Terrestres e Maritimos Cirurgido-dentista MEDICO 
TraballJos moderuissi- -- Doenças de seuboras -- :J I ' Fundo inicial integ ralizado Rs. 51O:0I.IO$()(I() mos. Pontes e dentaduras Partos Ag{lncia-R~a loão Pinto. Armazem - Cais Ba.. 

D~pósilO fiO Tesouro Nacional Rs. 200:000$000 IInlltomicas, ,'m todos os 9 - Phone 1007 12 - Phone 133. 
Sede em ml1terilli5 IHloptudoi. I -- Oporações - BllIl1Iellàll 

HOHAWO: CONSlILTORIO H C DA C05T.& AIndustriais Proprietários 

As 18 1I')ras . ~5 lO 1/2 e das 2 as 4 horas O


Comerciantes 	

I Dus R As II e das 15 Rua Victor Meirellf!5 n 26 • • ri. -- gt!nte 

Na realização dos Stl'S SI'~ lI rns cOlllra INCENDIO c 
TRf,NSPORTES prefiram .~ ;"ÜlTUA CAT.\R!NENSE Rua P. Misuelinho,6 'fel. 1405 te ESTADO» ESPORTIVO; 

DE SEGUROS. por ser a 1'lOica que apresenta aos seus '11 i I:.._r_~.,,,_, ,,_. ;!_n'-_-!..._, :_v_"_,c_o_u,._j,,,_ I
_ . O_U_'_O-, I 
seguradus a vantagem da p~rlicip~çã() nos IlI cros anuais. 	 v-'1H ,>"" ,. 42 - T<zl. 1:355 S. Paulo, :la. - Ene ' \~lra-"e rá luivl'Z em \' igo, üa 'I no luo o ~r . (talo Adurni, pres- ,Ia dlt domingo, per 

Manlem Agentes em lodo o Estado t!gioso pllredro (\ " [>'Liest~a /lpenas a substituiçilo 
Itália. guardião, em caso de 

Agentes: LlVONIUS & (IA. Praça 15 n' 1 Ao que se adianta.. esse ,lente. 
procer pretendA reSIlir a u· Quunto il parte do 
mizllde esportiva entre os vinlento, a nC)va lei pre

219 30v . 12 	 cluhes de São PAulo e Rio, penos punições aos j 
abaladas ultimamente por res, haveotio displlsitive 
Questões de tl'ans!el êncili d tl pl'rmitem, além d·\s 
jagadores e, ao mesmo tem-I' sU8pensões aos laltososDr. Remigio Atençãol 	 po. contrat>lr um IJU dois lu- graves. 1 

Displlndo de peql'el1a ofi  tebolistas que resolvum a si , -
CLlNICA -MEDiCA cina, porém. adrqu?da t com tuação do onze palestrino. São Paulo, 2:\ - S're l. 
Mulcst:a internas de ap;uelhall1ento de precisão Niginho. do V clSCO, e Si jc~g(l r e~ Silo Paulo. Il. i 

Senhoras e Crianças em absoll1la e um prova dor dney. reserva de Og, no A, ça~ ~l\lmtnense Q\l ~ dlSI 
de lámpada5. Geral. Na. lo•••• r.belde. e tr.tçeelra••••• br-wMe ce.- mél'ica, são os rlltebofista6! o ulllmo campennRto ~,

CONSULTOlHO : cllca. 011 .Imple•• grlppea, resfrladoa, rellqald6e.. ___ _
NOEL MENDOZA _ca.....angulneos, dor... no peite e _. ce................ visados pelO emissál'io do Pa \' leiro d.; FutelJól. O Cc 

Rua Tr~i~l1o. t - Se bo 	 lestrll. cilll será o pos~ivel I!.dvacha se à disposição. à ruaCONSULTAS: 	 : ::~~::'::I:~';.a~~I'::!~ ~r:r~I~::!:!r~:;:o~o::: _ rio da equipe do Estadc
Padre Migllelinl1 !) n.O 17, •• t •••o dos tubercu&osos tomando_ co.".............. .
9 ás 12 e 14 ás HI IlOras. 	 Rio, 2:1. - RUBSO vem trei · Rio. Ialé o dia '20 de cada mês, CONTRATOSSE li recebeu mal... 24000 .....tado. _RESlDENCIA: ......1.... ' Tenh•• Cllldado! N" _ ....._ ......... Aoc.a.
[lara consê rIo de recepto Av. Herciliu Luz. 178 ~~~d~la~:n~~j[~~)II~?l!n~~n~~s~ : Rio, 23 - Tudo IlIz : 

- Phone: 1392 - Por esse motivo, o clube ca- ~ue a tempura~u autumolres de rád io, modif icações :......:: ; ,;:r::.:.~T~:"E.,:::::::=-.::e.::_.- 
lécnicas. etc. rioca esta dlspostt' a pagar IIca ~o '\lItomovel ClubE! 


Attende a chamados qualquer preço pelo passe B,·asll. (Iest~ ,ano, mll~ 

P.75 221 . 25v.all 	 ljesse futeboli~ta, que se en- \I~ grande sucesso. que

IMPOSTO DE RENDA contra inscrito pelu Cercle da mmará c?m a r~l!.hzeçãr 
França. ' ~~[:;:~o~~x~~o ~':rO:~ 

- foram convidados voleLaboratorio de Análises ClíniCas EDITAL M_onlevidéo, ~:I. - A Fede portugueses, norte. /lme 
Para ciência dos srs. contri ,- Os procuradores e repre , raçao UruguaIa de ból~ ao nos, alemães, italianos. , 

buintes do Imposto de Renda, sentllntes d tJ residentes fóra cesto.reunIU o .seu Conselho gentinos e uruguaiOS.FeO. MILTON DA e05TA eARVALHO 
transcrevemos abaixo, por meio do País. responderão pele, SuperIOr, espeCialmente para Ao que se noticia entr 
dn presente edil~l, alguns dis- pagamlmto do imposto por to~a~ conhecimento do re volantes que conc'orrer~~;'jEx-assistenle do Prol. DL Erasmo de Lima - Rio 


Curso de tspecialização com o Prol. Ur. Abdon Lins Hio. 
 positivos dos Decretos 21.f,54 e estes devido, quando à fonll' latorlO aprusentado pela de prova da liávt'Il, devera ' 
Prática no Laboralurio Cenlral da Marinha-Ri t, 1.168, respectivamente de . 'Ide rend imentos não couber legação que li representou rar Wildurn SllIiW, que ' 

20/6/1932 c 22/3/19:19. a dedução do tributo. no último campeonato sul· a- ser especialmente convld 
Análise de urina, léses, liquid o célalo-rachiano, sangue etc. Artigo 78, (Decreto 21.554) - Artigo 26. - (Decreto I lfiS) mericano. Este corredor é couRidei' 
Exames de pús. escarre , mucosidades, serosidadcs, etc. Todas as pessoas flsicas (lü - O imposto de renda inci - Nessa reunião, t?dos os ~s- um dos ases do automo" 
Reação de Ascheim Zondeck (diagnós tico precuce !la gra- juridicas que por si ou como de sôbre os juros de apóli- suntos foram v~lIllidos . l'a- mo .vankeer. 

videz) . Reações de W~ssermann, Kahn, Klein, Hinton. representantes de terceiros, pa- ces da divida pública qual- lou·se sôbre a disciplina, o A Gável1 dos Nacionaia ~•.\ 
Vacinas Autoger.as. Todos os exames para elucidação garem ordenados, gratificações, quer que Si!jll 11 data da emis· rendimento t~cnico, a produ- rá disputada 14 dias ~ntel ~ 

de diagnóstico, bonificações, inleresses, comis · são, salva expressa conces · ção de cada Jogador, das ar- internacional. ' 
sOes, perlenta~ens , juros, di - são, por lei, da imunidade bilrogens, etc. 

Rua Felipe Schmidt, 8 _.- Fone 1259 	 videndos, lucros . alu~ueis e lu · fiscal. J)lscutiu·se também o tra· S. Páulo, 23 - O 'São 1\ 
V3S , prestarão informações á Artigo 2°. - (DecrE'to 1.168) balho dll treinador J. Baez, lo F.C. vai experimentllr ~ 
Secção do Imposto de Renda - Sel'ú de 4":'0 a taxa pro- considerando·se êsse técnico novos centro· métlio8. I163 	 30v 28 anéxa à Delegacia Fiscai. porcional referenle aos tl!u· sem energia e sem ascen· deles é Paico, pertencf 

Artigo 86. (Decreto 2U\54) - los ao portador e de 3":11 a déncia sôbre os jogadores, a- ao {túi Barb08a, da cid· 

"m M•.a.elrl Neves ~~ i;~~~~~~s c~':n a~tig':nu;t~ ~e ~~~.cernenle aos nemiuati ~·n~c:.e ralho no aspecto tê ~~c~~~r~8~~0~'8~it~~~ O j!t!:. 
au 500$000 a 5:000$OOf}. Artigo 27-(Decreto 1.168) - elemento é Chicão, da \Í 


Artigo 88.- (Decreto 21.554) Estão sujeitos ao imposto de Santos, 23 _ O Espanha só zea paulistana. .

Medico - OculíRta - Até (30) trinta d~ .Junho renda todos quantos recebam contou com o concurso de - 1 


Pormlldo pelo Paculdllde de Medlcloll da Uolversfdad~ podem ser feitlls as declara- vencimenlos dos cofres públicos, Meira. durante 10 minutos, . SlIntos, 23 .-_ O C. R. ~ 

,do Rio de JlIoelro ções de rendimentos, inde- federais, estaduais ou municipais, no jôgo de domingo último, tlsta. - o vovo da nossa ) 

pente de multas. inclusive os membros da Ma- na capital, contra o COl'in· quátlca -- segundo. se P:l 
TrlllllmeOlo cllolco e clrurw!co de lodas !lll molulllIlI Artigo 6.°- - (Decreto U6R) gistratura da União, dos Esta- tlans. Esse futeboli6ta re pala, apresentará seIs lo 

doa olbo!! - As pessôas Jlsicas não são dos, do Dislrilo Federal e do sentiu.se de [orte contusão guarnições na próxima re 
Cura0 dll: IIpt!rfelçollmeolo 011 uPticlalldade, com o dr. obrigadas a apresenlar de · Território do I\cre e, bem assim, no joelho direito. Antes do ta da Federação. 
Pllulo f'llbo, 00 &rv1ço do Prol. David SaosoD, no Hos clar8çõe~, quando a tlltalida- os funcionários de estabeleci · jôgo foi-lhe aplicada uma Outros. club~s de Sao . 

plllll da f'olHleç6o Olllf,"-Oo'ole do Rio de Jlloelro de de seus rendimentos não mentos autônomos. Injeção, que não surtiu e· tambem lDt..rvlr~o no ~e 
Comp!lla IIP981'dblllrem ptlra exames de IIUII espEclalldllde excllder de dôze contos de Artigo 30-(Decreto 1.168) - feito. me, com apreclavel num 

Bleclrlcldllde M6oilca, CIIDlca Oerlll réis (12:000$000). As declarações de rendimento Meira, ao que se supõe, de defensores. 

Dre Joaqul

Coaaultlls dlllnomenle das 16 ~s la Artigo 13. - (Decreto 1.168) lá apresentadas, relativas ao e- não voltará tão cedo às lides 

CONSULTORIO RUII Jolio PIOlo 7 lIob, T\'Ilcppb . 14&6 
 - Os casos de deClaração do- xercicio de 1939, serllo revistas, esporlivas. S. Paulo, ~3 - O S&o 

108a, devidamente compro- para o eleito da aplicação das lo 1'". C. acaba derect'berR88UlBMC1A: lha T_te 8UTetra 57 T8LBPB. 1121 vadll, quanto ao pagamento ou normas deste decreto-lei. Rio, 23 - Segundo uma oficio de Armandln bO, 
t':;;;::;;:;;;====;=;::_=-=_:;~~~~-;::.. _._.:.-:-:-: recebimento de juros comis · SObre os dispositivos aqui resolução dI!. Liga de Fute- meia direita, solicitllodo:;_;::;:;;_:;:
L,. 	 -1 6ões e outros rendimentos, transcrilos e quanto aos demais ból do Rio de Janeiro, a nO-I dias de licença, pari Ir. 

serão punidos com a multa das Leis em vigor para o 	 Im· va lei de substitUições entra- meDto dI! saúde.·· Sh- k t SA de 1:00(110000 a 5:000$000, I! posto de Renda, esta Secçao,S."lemen"S I ,' :u(: 'e', f!quiparadns, para o efeito em razão do oficio, está habi_1 
-.~. . . .... . ,\i i \ ... . • • ~~e~~:t~AO n';,"i~~~ri~ a~4~eIiJ~ ~~~d~e~I~~,r~~:~'::e:di~~rg~:\~~~~ 0. advoga~o _ • 

·~_u~~t~~;Aep~A:~:~al ~~~~olidação das : Pe- ~;~nS~~I~o~~t~ ~::~~o~ontrlbuin . . Jose 
# 

Accac~o_ Soares Moreira. Leis 

.. ....a\)tr68 ... . ' 1.° de J.unllo de I:'e':~:J!~:.~o-:tt:.......:ài
.,Instellldora ele 1I01llnlpoll5 _A§..~fá :~·3~70e~ret~x , . . . ~!. 493f~~rianóPoliS . 	 . . . ;~:!~C~~SJ:.=..iod:.~~::O!
Tr-I-·o, !1 Pho". US74 . :porcioDal concernente a08 CARLOS CONCEIÇÃO G6rt~ de appeJlaçloR. -" 	 rendimentos da 5.8 .cátégória. "_ Chefe da Secção .." ,

010 	 Vl~O ' Artll:o 21. - (Jlecreto 1<1 68)227 ,'. "; ' 15v-S 
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I:GO•••••••••••••••••••••••••••••••••: 


"< 

'" 
, 

o l~stf.:.idO 

H.et1~I:~. !(l e Omolna. , 
r.a .!t).lo 1'10to Q. 18 

!v. CIDIttr. / : 
\II GO (OSOOO 

:1emeatr., t2$OOO 
\'rtmel!re 12SOOO"t\. CSOOO 
!'",unmrtl ISvulao .!OO 

No Interior 
\000 
~m6str. 

1'rImt'.tr~ 


ADDUDcloa met1tante cUDtrsclc 

o. orlglnttl .., mmnuo uSo J,lUb t !C3 

doe. 010 eerlo flevoh-Idol 


.\ dIreeçIo nlc> se re.pcnoabllll

pelo. conceito. emlltldo. no. 


arttcol aolllgnadol 


naTlTUTO DE DIAGNÓSTICO 
CLiNICO 

do 

Dr. Djalma Moellmann 
Formoldo pela Unlver81dade de 


Genebra (Sulca)

Com prilh:a n08 b"spltai. europeus

Cllalca médica em geral. pediatri... 


doença. do sistema nervoso. 

Assistente Técnico 


Dr. Pauio Tavares 
Eopeclalizado em biglene e "5úde 


publica pola Universidade do 

Rio de Janeiro. 


Gabinete de Raio X 

~&~~~~~c.::o:::ndO~~~a~Ern~erna:,~: 1 
CoraÇlo. pulmoe•• vesicul.. biliar. 

Rad;::::::~~!~j:~:l~:~í':~::lias 
(Diagnóstico precIso das moléstias 

cllldiacIlI':Íélri:~.~etraçados 
Metabolismo basal 

(~i:~:I~a~o8~~:eál~U~~i~~n~i' 
Sondagem Duodenal 


(Exame qlÚlllico e microscópico d~ 

auco duodenal e da bfli.). 

Gabinete de fisiolerapia


Onda. curtas, ralol ultra·viole!.>s. 

ralo. Infra·vermelho e eletricidade 


médica 

Laboratório de microscopia e 


análise clinica 

Ex.mea de "DIlue para diagn6sllco

da lifll18. dlagn61t1co do Impaludl.· 

mo. doa.lem da urb nO sangue. 

etc. Exaroe de urina. (reaçAo de 

AechelD Zoodeck. para diagnóstico 

precoce de gravidez). Exame de 

pUI:. e.carroa. liquido raquillno c 

qualquer pesqulu para elucldaçAo 


Rua F~~n~roo~~~~o. 6 

Teleloo~ 1.195 

FLORIANÓPOLIS 

DEL VECCHIO 
o MELHOR VIOL .~O 

Todo. OI ln.trumentos 

'""'"'"'\. .... '... 

; ~ 

"'~\ .,~
'111.'-'t:oatlOl' 
Correio Passageiros -- Encomenda 

Moderníssimos lJyi(Jt>s ,lU ;;2 li l!am (:om 11 mllxima 
SP.f(lIfunç!l. e p<int\l(llirlllde: 

Blb.SIL - l ;l,UüUA\ .- .-\IWENlINA - CHILE 
1I0LinA - PERU' 

Syndic.o;,to COfido·- Ltd&. 
Agentes: CARLOS HCEPCKE SIA. 


RUA CONSELHEIHO MAFRA, 34 -- Florianopolis 

T ELEFONE N. 1.500 


Seguros Terrestres e 

Capital Healizado Ih. 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em 19.ih 
Receita em 1938 
Ativo eOl :J! de d~zc mbrll de 1939 " 
Sinistros pagos 
Bens de raiz. (prédios c terrenos) • 

Diretores: 
Francisco JOSé Hodrigues I'cd.eira. 

Freire de CarvalhO e Epi(;inio 

Peçam catalogos grátis I 
RUA :0~~~~~;4J!Jtj JUS Caixa postal /9- · Tdephoflf I083 ·-End. Tel. • ALLlANÇA. 

Escritórios em ltaiai, Laguna e 
SÃO P.A_ULO'.iII<!"M I 

Blumenau. Sub-Agente em Laqes 

11~':_::1_2::-~P::~~~::_ ::_:-::...::...::...::..::.::::_::::.::::..::._:::...::...::::::::::::~ 'li 

SAIGUEIDl 
(fIIIIIIa ...1) 

E' o uulco forliflcanle no 

lIIIIiIdo com 8 elementos 

loeleoa: Pbospboro, asl 

cio, Araenlato, Vanlldllto, 

etc. Com o seu uao no 11m 

ele 20 dia., nola-ae: 


l' - LnlDtlmenlu ReI'll 

'cIM,6rça e voItIlmmedil

la ··do 8ppê1Ite; 


i' :-~'opor
oaàIPIêto' da d6tel de CI' 

,. ) bêCI;' 1010..l1li e oervolll 

~~Comblte recflal di 

t1aptéllliJ liérVoii't do eàI

..........1Ô:de 'iiibol O'
.-.: - . 

.-t;.::"'~6~
.O:==:!:J::
()vIaIIo do dt. M-* Sol· 

1ft deCo. ... 


II 
: 

~~~~t~~~dO ~~a~:ag~! e~~!·Co~'~~p~r~s~~:r: I 
:


(t Hoepcke» e «Anna..; unicamente de cargas <o:om o vapor ..Max". • 

DO po.::o: SAlDAS MENSAIS DE FLORIANOPOLIS : 

- Li.,,, F"",.-Ri. d, " ..i,. l Li." "''''.-Ri, d. " ..iroI Li." Fi.'i,..,""'- •.@I~,. Escala ltajahy 'S, Francisco 
., e Santos. i Escala São 

I'" Transportes de passsageiros ' 
, .. c cargas. I Transporte 

I-* Paquete .Cml Hcepckc' dia 1 Paquete! »'CAnnHa. • 8
1 .... • ai cepcke.» 16 dias 7
I$ ·Anna. - 23 
~ e Saída li I hóra da madrugada. 

Embarque do Srs. passagei· Saidas ás 18I_~ ros até ás 22 horas das ves . 

~ peras das siJidas. 


ás IOrdens de 

21 76 

OR. RiCARDO 
SOTTSMAM 

Ex-chefe de cll
n/clI do 

Hospital de 
Nuernberg 

(Prolll. L. Burkbardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 

U""urgia Gemh 


Alta cirurgia, gyne
cololda (doenças de 
senlíoru) e partos. 

Cirurgia do systema
nervolO e ope~oões 

de pIutlca• 
Conauliorlo fi rull Trllla

DO, 18 (das 10 ás 12, e 
dali IfI ás 16,1lO) Tele

, pboné - 1.286 

Laguna. 
Francisco • 

• 
de cargas Transporie ÚC ~afga5. • 

•-Max' Paquete -Max. •e. 
e ::2 dias 2 e 17 e 

• 
horas p. m' l Saidas á 1 hora ~a • 

madrugada. • 
• 

Ordens de embarques até embarques até (j)rd~ns de embarques até a.. 
12 horas das vesperas das ás 12 1I0ras. .1 as 12 das vesperas .. 

• saídas. das saídas. •:
• --_.. . :..... ...._ ..... _ _ . 

: Ob~erV8çÕe5: ~:eia~s~~Ji~~t!e~ãp~e~!~~~~:~· d:
o a~~~~:~~~ri~e d:acc~~~·. : 

.. E' exp ressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 
• • Rila M'~~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito PQIO trapiche silo e 
• Para mais inlormaçoes, na séde da • 
• Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
,,.. ã rua Consel lletro Malra n.' 30.  I
i . . . 
..ti'!t ... ."..'... ·~;{i~(lI).,~~il!~fl....~A r.~$iI~~:· .....;.~"~,'t,;;:·· .tio ...~•••o!f:I.a'\ r.: •• 

-------."- ._ --_._-

~------------------I 
{} Sandalias Dr. Biase A. Faraco 

Médico·chefe do Dispensário de Sífilis do Centro de Saú
de de Florianópolis. Ex-interno, pur concurso, da Assis~o 1~P ~!1~~!__.~~~lm!~~~_.._08 )Jâ~3 » . de liras tência Pilblica de Porlo Alegre. Ex·lnterno de 

para verão Clínica médica e Ginecologia. 
Fundad~ em 1870 S1Zde: BA.1A 

Hcguladr,res de avari?s nas principais cidades « BARREIROS,.
di! América, Europa e Alrica. ulcera no duodono! 

1IIIJ1o~. Srs.Agentes em Florianópolis 
A A. Mazza & CIa. LIda.A. L~eureuxI 


CLfNICA E CIRURGIACALÇADOS 
Maritimos de todas as --- Sífilis -- qualidades 

Conlult.. di.ri.menle d.. 16 lit 19 hora. 
Rua Felipe Schmldt, 46 - Fone 1648TAMANCOS MEXI


5().058:377)i952 CANOS para 

;~ . 188.652:89~714 PRAIAS DE BANHOS 


9.000:000)i000 Florianópolis 

110<4 3Ow-:!2 
22.786:183$148 
71 .47S:791 $813 Cintos - Chinelos - Bo5.0!J4:715$170 GONORRHEA CHRONICÂ17. I86:248$949 nés - Luvas, etc. 

NAo desanime I A sciencla progrediu e há uma 
Artigos para sapatei NOVIDADE que resolverá o seu caso. 

ros e selleiros Maximo sigmo. Carta. para: 
Dr. P~n[jlo d'Utra 
J os~ de Sousa Cortume e Fábrica CAIXA POSTAL 1849 - s. PAULO 

de Calçados 
"BANRETS" curam uma 

Depois de qnalros Zlnnos deDel Veccblo 8110 r~brlc8'1
dos pelo DOVO eletema CAMPOS LO BO & Cia. soffrlmentos, Internei·me num hotip:

Tlmbre-Vox. 1/11 para submet!er-me a um trllrllI Depó.ito: Rua C. Malra, 39RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 ;nento clldco de uma ulcera no duo
deno. Durante um cerlo lImpo me
lhorei senslvelmenle para, em segui
da, voltar.ao estado anterior, aendo 
yfollmll de constantes d6re8 de elltc
mago e Ifllzes. 

Raramenle cODsegula come r, 
e dahl, ser alacado de uma arande 
debllldadt ; a unlca COU8a que lU de

selava enlão, era ficar SOZIDho e deitado. 
Limitei minha diela a peixe. pio torrddo e miDgdUl!, 

mas, a Insomn1!r, a fraqueza e o eSIJOlamenlo davilm.me a 
Impresslio que eslava doenle. Lendo seus annuBclos do" 
"Papeis ~anhts-, mlnhl senhora. comprou-me umll caixa de 
seus mlraculoioa .PAPEIS BANKBTS. e enlao. pela prl· 
melra vez, depois de qualro annos e melo de solfrlmenlo!, 
senl ' um a11lvlo reeI. 

Actuelmen!e, tomo .Papels Bankets' dlariemente e 
voltei 11 ser novomeDte o homem de antigamente. Eslou 11 · 
vre de todlls 115 dores, durmo bem, como bem e engordei 
varlos kllos . Os -Papeis BJDkets-, tornaram-me um bomem 
novamente e com.o prova de gralldiio, olfereço-Ihes mlohlJ 
pholographlll, aulorlzando-ol a lazer da mesma o UIO que 
jU1!;rare'!l.!0nvenl.nIP_ (11.) P. NascImento. 

IMio ha FERIDAque resisti 
.0 UIO da 

CALENDULA CONGRETA 
a melhor pomada .para.fér1d~, · q uéfiDadurae ti 

úJoefU áiítlgu ~ ..' c 

Nilo ~~:,d~tE~~aextc'O~~:~~~::tluJe. 
plw'aaetu. :ÇZ .f.;. 

te". Júnfor, 20. - Depoaltarto aNta oal!':. PBARIL STO. AOOSTlNrto . 
RéÍildencla:; á ' raaBl· . . 

Telepho~e - 1.181 Roa l1I,lto M&ba-ll 
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I; . Dr Pedro (atõlão Clinic;:a ~édico·
•. cllurglca 
das molestias da cabeça e pescoço

Et;PECIALlST!\ E~I 

OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 
Con~lIltorill: Rua Trajano IR ,\.. . 

Dia riarnt-nte da;; \O ás 12 e das 4' ás 6 horas 
Reoidenci.: Phonc 1565 

_ _ 43_ _ ._..__.._ . .___.__..... _ ___ ._.___~-_à_í__ 

Pela glória de 
Machado de Assis 

Está assim redigido. na in· e ilustrada de três vo!t:mes 
(~gra. o decreto Ilssinad(l no Ide Mal'ltado lIe As~i •• sendo 

I dl.1I 2.' P~I() , ~residente. da He ' l um de contos, outro de poe 
publica, d,spond o sobre as I SIHS e outro coo~tiluid() pelo
t;l)mem~Hllçües du primeir.. iromUIt\!e «Du m Cllsmurro». 
een~enarlO do na.8cimento de / Arl. 3. - Ficllm inslituido~,' 

i !\I8c~lado de AS~ ls : I..m homenúgem 1\ I\1l1charl .. 
."Con~'.'lem[J(I.. que () g-n . de Assi~ , dois pl'emios !iterá · 

Ivemo le(le ral r'~R(JI\' .. u co riu~ a sel'em c llflft<rirlos pl'lo 
memomr. !le mod o e.tn!li,!no, 1.(0\'l'1'O0 f. 'der»l : 
.. flriDJ l'iro cellte llárin ,lo I a) I) Prêmio Nllcional .til 
naSCI!!:ento de MaChado de ILiteralurn. 110 \'alor rle cill· 
;\R~is : . coenlll t'ontos de réis. que se· 
. f , lenfio em mlrH I!~ SUi,!es distribuirá, de Irl' s em Ii ê, 

tl~ f'S d·! {'n ll :i ... ~·;'~n 'lIlP jl mi . nu!!s, no hl'lllo'ileir'o que Rt'jtl 
DlHtrn da j'.dllL'!H,":O desig-llOlI !HIIIII " rl -.' \';\ rios li\'rOt; d .. o .. 
para org>lniznr {) plllno 1111' i tável sigllit'ica\:iio cultural H .,. 
comemorr· \'.-'e~ : I p .. lo \'al .. r d>l lotllliflude d.. 

DECHET,\ : isu;:) ':,h:'~r,'mio MU('ha!!" de 
. AI·1. I. .-. O g-o\';'rllo l'"rll'rall.\~'i 8 , no valor ele ,Il'z con. 
lDa:Jg'lIrlll'ú, a ~I til' jUllho de / t(lS li .. réb, 'lu., ~e .lIslrihui
H13!), dia 'IUI' mllr('a n "ri· Irá HfllJnlmtllle it ml' lhor ubr/& 
melro ecotenúl'lO li" IlII,;c i Iiru,;i1 e ir" puhli cadll em pri·
lJ~e~t,) do ~.randi· p~critor' hru Imeira edição, nos gcneros de 
sllell''', 11 I ~X IH ,s i<; ;10 MaC'hado I pOl'sia. I·omance. conlo, l'1I. 
de Assi~, ()1'g-lIniZflfla pelo' I saio, hiog-rafia 011 critica. 

}),-:.;({,. qllf' (IIr :l rtl adqlJili,! ; ,.... li" ,/lIludo IJIJ rr 't!U:ltio 1"/1.\'1" d,' 11/ :1- t,:e,. s.l'g'lIint ps úl'giios ,In Mi i ..\1'1.'.1. - ü ;Viinisiériv lÍa 

\"4·lli( · lflo~ da ( :ia . 1';'lI li "lu d.. IIId!'1iI:,i/l f ' 'ri yrllfl,f,· "I 'I/IHul/in ", :.!env da EduCH\:ftn: a Bi · I Edll cuçiio promuverá a ren . 
~lilllC"n l al,':I(I , 11"':1111 t·:\ d ll .. i\:.- oMitl,/ l ' ''' ,'l)fI,', rlo.>:", 	 b.llO~ecf.l N. uciooal. o lo~titut. () I IiZfl(YiiO lIe outros atos (,n·

NII<:lOnal do '-in" ,. o Spr 	 ml'lllOrflli\'of.. 11<) decurso dll 
IIIpnl(·():o' Tn':..: 1\ \ILlTlli. · \I'II II/" 0 :-: prlld IH: I I , ... \!lauli , ' 1'1'114 viço do . Plltl'i~ÕOlLl Hiolúr'ieo aoo de 19:19. p&ra o fim de 
Oit. I. ld ' f'ili" ;\ IlIf':-- \ll ardi" para \<11;1111 ao,,", 1""i1ril'l;II, j/l .. di' e Artisllco Naelonul. tllrnar mais conhecida e es
Cltas,j ... f~ a {;azl,liIJa \llal! !i." .!!fCllld,·", fr (l la ... 1111 Brasil ill - Art. :!.:- O g'llvcrno t'pd .. ! timll!!u 11 Ogura e a obra de 

ral, por Inte l'medio do 'lini ~ ; '\\IlChlldo de ,'\~sis . 

t{' rio riu Edu('aç;lo. promo\'erú j !\rl.;l. - Este dt>creto.lei 


E' aS:-lim qll4' fi c·ollllt l'l·idi:-õ .. i1l1i1 	 tl'iro I, ' JlH' . 1"';111"..;; t'1I1 L'lllljlJl lI l o.. 

fabrica dll"'; Bj " ' ·" lIlc, .. 1)11 .. 114'11 	 n..... ' ·:.,: Il!:Utl "('I'\' i,'1/ 111 a i .... ..rr;~ il'll  a realizuçãu : I entrará .. m vigor na datll de 
V('lt lt' afl'inllar qljl' " :-. 1,'1 ·'IJI'li .~· 11', .... , · ~1I111 (' "C I'ilIl 111i' ·to. 1-: · 1 . 1" 	 c ritica IBU8 puhlka<;,;ln. 

A 
a) de 1l1U" ,' di\' ,io 

<lu li '''' .\·ctfis(,'ila ,'om <I." u/Jlifl j/,., \:lIII:ti..'PIt" 1<lllIl,1'11I o . ..... 1' . 'h daR ohras cnmpll'tus dl' ~11l ' 1 RÍ<' ti" .Iulleil·o iunho fi., 
r fsll{/aúus vMic/fJs , flHIUllllflll'ltf ,. pud,' It-r 1J :"i IUdll (' .'" Tn E:';'. cliarlo de AS8i~: i 19:1'). l1S" da In;lep"n(lcnci~ 

~~~~_ N~it,:flO de IliXO i e :,1 " dll ~l'pública • . 

SADIO RUSSO 
Limpa a péle. de modo perfeito. lIigienin e produz 

o aspecto da mocidade. l ;s!\{' S.. \HÃO RUSSO 


---------_._----_ __.•._ ..-._-"._-._.._._-_._--_. _ _ _ (~ ()Iidu e liquido) uma ve:t, é usá· lo sempre.
.._-. .... ....."--_.-. ..... .. _ 	 __


I 	 5 A IlI""'-C-'-N-E-M-:-S--' 1 I Em fériasVIOLENTO SISMO ~ ocr,.,1I' T E N I . T I .:..:J 	 _Accra (Cnsla d" Ouro). 23. ! 
5:J 1Q I PERNAMBUCO .& I!ARDy' L:DA .. 1' 8bric~nteR das - , Ontem às .19.:\0 118 :. veriHcou· i lHO. 2-1. (A. N.) - OS VPS . 


met!;MI's raquétpR nllClOnalS HAHIH pNI'urnm um repre-! CINE ODEON - A. 17, 19 se nesta culllrJe vIOlento ter· 'pertiDos llnUDCialD que além 

---i 8entunte I}(,stu Ine,tlirlll rJe para a HII ' \ distribuição e de (lU· • 204S hor....0 o,qu.d,;o d. remo\(l. que produziu enor· 1do interventor l1umi~ens,', 


FAZEM ANOS HOJE : I trus arligos da eHpe:c~lllidarll'. IDle.reRs,:nrlo. IIH>, !IUei~a e~· n?~lo-, e a ~onlinu.çio filme em mes pl·pjuizos mater'ÍlliA. hu · / ?nt.rnrá t~l mbem no gõzo d.. 

a sra. Maria das DÓles Lopes. Icrevel' I?llra o escrltorlO ce..ntl'al fi flUI Assl'mblea, 4,), RIO ,e"••Front."...m_ ch.m.~.. . ventl~1 UlDdli ~I\usado a mor!,> i lérlRR o mtE>rvtl ntor paulist a. 


esposa da SI . lupérclc Lopes. COR 1Il' ,llln"lro. Em tod.. li ....0 •• "'.0 d,, · de cerc ,1 de lO I)eS'O~S e le· IAmbos serão substituidos 11 o 

I3dor da Delegada Fiscal; P d f d t i·-" '- EVANCiELISMO tribuida. d.lic.d...mo.lra. do. riment.)!I em rnuiws outras. ! ~OVCI'UO de seus Estados pnr 


a srd. d. Joana Coelho Alves, e ra un amen a p.,fum.do...bonoto••M.rgo!. o .. --.- - - -=-- [pessoas nomeadas pelo pre
espôsa do sr. JUSIO Timóteo Alves. dum templo .P.ia.> de f.briclção d. P.,fu· F,armacla d_e p/anta~ I sidente dll RepúbliclI, li" 

tunclonállo da (Ia Coslella. mori. J.smim. d. Joinville. I'~stará ~mllnhll de plall,ao acôrdo com a recente lei. 


as SJaS. Eulálla Miranda Plre:; e ADlROhã, às 15 horas. I·ea· Am'lDhã, ;I ~ 10 boras, n<) . -. Amanhã. ã. 16.30 18.30 o 1\ l':Hmúclll Suo.to AJ!osl.mho, I . ._ _ _____ 
luclana Paula da Rosa: lizHr·~I'·Ú o 18Dçarnento d/l !~'ml)lo (Ia Igrl'jn PI·esbite· ' 2030 hor.., .Hollvwood Hotol. na rua 90ns.f"heIf(1 Mnlra (em , ALUGA SE um s,,

a sllla. Nézlnha Flguelledo; pedra t'undHmentnl do tl'mpl" rlana Indep~ndent('•. ~a rua CINE REX __ A'. 1930 horas. frente u Altundegll). , . - tão no ~ 
C sr. J030 Ballsta Natividade I c que 11 IgrejH Presbiteri/lnn J"ll.o Ptntn, ,\7. se~á leito es· O'd . L d S -d d P ICães Ltbe rdad e, esq. Saldanlla ' 

maquinista do paquete .Cali HQ!pcke;' · Independente erigirá. em ,João tudo blhllco. versando sôbre B da" o montru> o • UU, I lU e o orto Marinho, e uma sata na dita 
o sr. Lucas Corrêa de Mllanda: Pes~ôa (Estreito), próximo uo n pel'sonalifiade de Jó. ,oa Wlp . Vindo de Parnnaguá. che· !rua (1lIndos do prédio n. 14 


tuncioMllo da Delegdcla Fiscal; quartl'l rln 14" B. C.. entre /I De '{ronde prosperidade CINE IMPERIAL - A'. 17, 19 gou boje sr. dr. Sebastião Irua Tiradentes). - T.ratar na
I) 

O sr. Gutlhelme Ulban. gPreote do rua SlIntos Saraiva e 11 trn · deRce~1 el .. à ex.t~ema pobre • 20.30 hor... .0 b.ndo fln · F. da I{ocha. p.ara OSSUr,nI~ o I ,Casa Daura », rlla Fehpe 8ch
Banto Indu51r1al e Agrlcola de Blu ve~!l1\ São João. za e JDt... ~so soirlmcnto. Ma~, t..m.-. o. conlinulçio de f!lmo CHrl(O de médi CO dll Saude I ml~t, 19. 

menau, em Jolnvllle; Festa Joanina quer na riqueza e prosperl om sé,ie .Dic~ Tracv, e doclo' do Porto. 21v HiV 8 


o sr. 1.0 urgento ládlolelegratls (.J~d~. qu.er na pobreza e a tive>. 

la Joao Paulo GUI~r3es, do 14 o O.c. O SI'. COm!e. da Base dI' g~~s~' 101 SI!mpre temente a I:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;.;;;;;;;;;;;~~ I 


SeDhorlh. loca com que "'U na· IAvill.çãll N.:"I\I ellviou.nn.s A grandeza da sua fé re TENENTE JOÃO FERREI-

morado u.< ch'l'éu IlAMENZONI. gentil convite pnl'a assistir vela se na conhecida expres· RA DE RESENDE e 


- à .Festll JOl1nlna», que se são: .0 Senhor 11 dl'u, e o SENHORA 

H:lBIUT,\(~õE!' realizou. ootem, ntllJu"la B ~\ · Senhor o tirou; bendito seja 


No Cartório do Registro Civil es· se, como já trlldicionlllmente o nump. do Senhor•. 
 paltlcipam aos seus parentes e
130·se Iwb:hlado pai. caSeil: o SI. se vem !nzendo hll vários a Às 19 h0/"8S haverá pess03s de sua amizadE que
Ddlmlro do llvramenln Molltz com a nos. Agradecidos. culto e pf(~g!lção d~ Evan· sua cunhada e Irm3 respetlva
slll:. MarIa Adelalde Ferrarl. e o sr. 	 gelbo. mente, MARGARIDA MELO.
EugêniO Gallols com a srlla. Jurema ----- Será ceJebl'ada 8 Ceia do conllatou casamento, no"dla 10 
livramenlo. HóSPEDES Senhor, . sendo di81rlbuido do cO/lente, com o sr. IlAMÁ 


FORTKAMP, lesldente nesla
8eDhorlla, exila que seu nulvo 	 Est30 hospedadas no GIÓrla·Hotel ~~~p~ :I~~~g~ ~:~~li~~O d_O capllal.1118 chapéu RAIIEltiZOM. 	 as ~egulntes pessoas: dI. Jos~ Bot- 808 membros pro!essos e em 

tini, Callos Plochask3, ROI S~vlo de plena comunhão 


R~~::';~~j~~:a residência dos ~~~u~~.a'M~~r~1IVg: ~e~:~'~ln~o, '~~l. A entrada é Iranca. IITAMÁ e MARGARIDA I 
pais da noIva, às 17.30 horas. o rio Anlllo Fuchs, Mario Slr~tich, Jo~é Faleceu um rabino' 

enllee IINItllmonl.1 da genlll senha· Ferreira Azambula, Paulo Gomes da PARIS 23 _ Faleceu o apresentam-se noIvos. 

rlnlw Eln. !ilha do sr. Argemjro Car- Silva, Gerhal~ Welzel, prol. MarcIl ,o rabino I~rallJ L~vf. O extinto I'_~~_____;;::-:""'_·I 

"J!Io Bdgldo, COAI o sr. Osório V~I· llns de S. lnlago, Sergio Peres, Joa- era o grilo-rabino do Con- 237 8v.-2 
~~i, s;:r::..e

de.,rn~:~:,OSó :. J~:~ ~~:u1:. S~lt~:d~emW~lfrl~in~e~tõ~~ sistório Israelita de França. O prêmio di .Crédito» 

<JasetI e a senhoIInh. Maria Gul · Hoeplner, Maria G~rlesch, Irls Sr,a· Os pescadores 

tIllfln,' e por .Iedo noivo o sr. IIS, Alfredo ZunderdIch, ROmulo Bru- RIO, 23 (A. N.) - O mi FoI entregue na quarta· fel 

luis MOIIO&petlm ;ea senhorInha MI, ·dr. Caetano Cc,sta Jor, e sra., nlstro do Trabalho decidiu fll, em JolnviJIe, ao felizardo 

NJlr VIelrI; ;o;11O rehgfoso sera tes· Euglnlo B.ch, dr.., 'AntOnlo Greco que os pesclldul'es silo con Ernesto G. Mendler. pela 


. !em:hl~~;~~!ete~~~.OiV:s~: ~:l~:~,cro~~~~::.oJ:~~:~~~C~~· }~I~lt~t~Sde~;~~:~~i~:;iád~ ~::!~~O d~~~~;o . 6~~1;8I'qll~ l ' 
.OI? parpatlé:dô; ilblyó!lpelO " sl. "~Arl IhOí1e, edr.·t; MllIó Tilxelra - C,rrllhO,1 Pensões dos .Marltlmos. ';·, coJ couhe : à .oadei'Deb.·~ ,ro · · . 460:! 

~,~.-.•". "iti\!:~, '. lIà Clt: .-... HNêtíriM. _ CiIIUo (or· mo dl_,," o deorelo n.. 27 , no 8Ort.lo Nallzado DO di• 

..... JrItI4o. O••• AlI... f v. " . lo(áil~, 19 do corrclltt' . 
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